
 
 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

DICTAMEN 
 
Aprovar la liquidació definitiva dels ajuts del Programa complementari de millora 
de camins municipals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 amb termini de 
justificació fins el 15 de novembre de 2020 i fins el 31 de desembre de 2020, per 

un import de 506.245,34 euros (exp. núm. 2016/0005360) 
 
 
Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de juny de 2016 

va aprovar, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, el Programa 
complementari de millora de camins municipals, el seu règim regulador i la 
convocatòria per a la concessió d'ajuts (AJG 229/16). El mateix òrgan, en data 10 
de novembre de 2016, va resoldre el procediment per a la concessió dels ajuts (AJG 
567/16). 

 
2. El programa té per finalitat contribuir al sosteniment de les despeses derivades de 

la realització d'obres de millora dels camins municipals d’ús públic per part dels 
ajuntaments de la demarcació territorial de Barcelona. 

 
3. El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable és la Gerència de Serveis 

d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
4. El pressupost màxim amb què es va dotar el programa és d'onze milions dos cents-

mil euros, per a tot el mandat 2016-2019, a raó de dos milions vuit cents-mil euros 
anuals inicials durant el 2016, 2017, 2018 i 2019. 

 
5. D’acord amb l’article 27.1 del règim del programa, pels ajuts que s'imputaven al 

pressupost de la Diputació de l'any 2019, el termini d’execució començava l'1 de 
gener de 2016 i concloïa el 15 d'octubre del 2020. El termini de justificació finalitzava 
el 15 d'octubre de 2020. Per la seva part, alguns ajuts periodificats inicialment a 
l’anualitat 2018 van veure ampliat el termini d’execució i de justificació de les 
actuacions fins el 15 d’octubre de 2020 (D11592/19 i D14567/19). 

 
6. Els terminis administratius van quedar suspesos el 14 de març de 2020 a l’empara 

del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma i 
va adoptar mesures per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 
Es van reprendre l’1 de juny de 2020 en virtut del Reial Decret 537/2020, de 22 de 
maig, pel qual es va acordar la cinquena pròrroga de l’estat d’alarma i diverses 
mesures per a la reactivació gradual de l’activitat. Posteriorment, la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de juliol de 2020, va modificar el 
termini resultants de la represa del còmput per establir, per a tots aquells ajuts que 
tenien com a termini d’execució i de justificació el 15 d’octubre de 2020, el nou 
termini de 15 de novembre de 2020 (AJG 335/20). 
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7. El 13 de desembre de 2020, per decret de la Presidència de la Diputació, alguns 

ajuts amb termini fins el 15 de novembre de 2020 van veure ampliat novament el 
seu termini d’execució i de justificació fins el 31 de desembre de 2020 (D12705/20). 

 
8. Vist l’article 35 “Audiència i tancament de la convocatòria” del règim del programa, 

que estableix: 
 

“Article 35. Audiència i tancament de la convocatòria 
 

1. Transcorregut el termini de justificació, el centre gestor ha de requerir als 
destinataris per a què en el termini improrrogable de quinze dies presentin les 
justificacions pendents, amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el 
procediment per a la revocació de l'ajut. 

 
2. Un cop transcorregut el termini de requeriment, per decret de la presidència de 

la Diputació, s’ha d’aprovar la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini 
d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província per tal d’esmenar la justificació pendent i/o 
al·legar el que s’estimi pertinent. 

 
3. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva 

i la revocació dels ajuts no justificats. 
 

4. Respecte la liquidació definitiva, la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació 
de l’article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i 
Procediment Administratiu Comú, en tractar-se d’actes integrants d’un 
procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer en el termini 
màxim de deu dies des de l’aprovació i també s’ha de publicar en el Tauler 
d’anuncis electrònic.” 

 
9. Una vegada transcorreguts els terminis màxims de justificació de 15 de novembre 

de 2020 i de 31 de desembre de 2020, per decret de la Presidència de la Diputació 
de data 29 de juny de 2021 es va aprovar la liquidació provisional d’aquests ajuts; i 
es va habilitar un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des del dia 
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) 
de l’esmentat decret, per tal que els ens esmenessin la justificació pendent, així com 
també per tal d’al·legar el que s’estimés pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-
ho, es procediria a la revocació dels imports no justificats (D 6979/21). 

 
10. El referit decret de liquidació provisional es va publicar en el BOPB de 1 de juliol de 

2021. Havent transcorregut el període d’audiència, i de conformitat amb l’informe 
emès pel centre gestor en data 31 d’agost de 2021, que s’incorpora a l’expedient, es 
constata el següent: 
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 L’Ajuntament de Sentmenat ha presentat la justificació durant el període 

d’audiència; raó per la qual cal acceptar-la i procedir al pagament que 
correspongui. A l’efecte d’aquest pagament, es considera que cal valorar la 
presentació de la documentació durant el període d’audiència a la llum del 
principi de proporcionalitat establert a l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, que obliga a considerar criteris de graduació 
dels possibles incompliments de les condicions imposades amb motiu de la 
concessió de les subvencions. En aquest sentit, atès que el compliment pel 
beneficiari s’aproxima de manera significativa al compliment total i que aquest 
beneficiari acredita una actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels 
seus compromisos, es considera que, en ser l’incompliment merament formal i 
haver-se executat l’actuació en el termini establert, la revocació de l’ajut no 
resultaria proporcional, a més de provocar un greu perjudici a l’ens afectat. 

 Existeixen ajuts, relacionats a l’acord tercer del present dictamen, que no s’han 
justificat, o que s’han justificat parcialment, i als quals els destinataris tampoc no 
han renunciat; per tant, s’han de revocar, totalment o parcialment. 

 
11. En base a l’anterior, cal procedir a l’aprovació de la liquidació definitiva dels ajuts del 

Programa complementari de millora de camins municipals del Pla Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019 amb termini de justificació fins el 15 de novembre de 2020 i fins 
el 31 de desembre de 2020. 

 
12. S’assenyala que l’aprovació de les revocacions comporta el corresponent 

ajustament de valor negatiu en la comptabilitat només en aquells casos en què el 
crèdit s’ha incorporat al pressupost vigent de la Diputació de Barcelona. 

 
13. Per últim, cal posar de manifest que amb la tramitació del present acte queda tancat 

i liquidat definitivament el Programa complementari de millora de camins municipals, 
aprovat en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5.a) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments 
i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de 
desembre de 2019, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 
19 de desembre de 2019, i modificada per decret de la Presidència núm. 4271/21, de 
30 d’abril de 2021, publicat en el BOPB de 6 de maig de 2021, per decret de la 
Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig de 2021, publicat en el BOPB de 31 de maig 
de 2021, i per decret núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat en el BOPB de 16 de juliol 
de 2021, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar la creació de 
programes complementaris, el seu règim, així com aprovar la seva liquidació definitiva, 
quan comporti revocació de recursos. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts del Programa complementari de 
millora de camins municipals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 amb termini 
de justificació fins el 15 de novembre de 2020 i fins el 31 de desembre de 2020, i, en 
conseqüència, acceptar la justificació i aprovar les revocacions que s’indiquen en els 
acords següents, d’acord amb l’informe emès pel centre gestor. 
 
Segon. ACCEPTAR la justificació de despeses del Programa complementari de millora 
de camins municipals que s’indica en aquest acord i procedir al pagament pendent, en 
haver acreditat l’ens destinatari, durant el període d’audiència previst en el règim del 
programa, que les despeses justificades s’han executat en termini i correctament: 
 

Ens 
destinatari 

NIF ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import justificat 
en audiència 

(EUR) 

Import que es 
proposa acceptar 

i pagar (EUR) 

Ajuntament 
de 

Sentmenat 
P0826700G 

Arranjament 
camí Serra 

Barona 
16/X/230286 49.652,86 1.815,00 1.815,00 

 
 
Tercer. APROVAR les revocacions, parcials o per la totalitat, dels ajuts concedits en el 
marc del Programa complementari de millora de camins municipals del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019 que s’indiquen en aquest acord, per manca de justificació 
total o parcial: 
 

Ens destinatari NIF Ens Actuació  Codi XGL  
Import 

concedit 
(EUR) 

 Import 
revocació 

(EUR) 

Op. Compt. 
d'ajustament de 
valor negatiu, si 

escau 

Aplicació 
pressupostària  

Ajuntament 
d'Aiguafreda 

P0801400C 

Millora de camins 
situats en sòl no 
urbà del terme 

municipal 
d'Aiguafreda 

16/X/230513 44.112,58 355,98 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament 
d'Alella 

P0800300F 

L'ARRANJAMENT 
DEL CAMI 

MUNICIPAL CAMI 
DEL MIG 

(ALELLA-EL 
MASNOU) 

16/X/230510 46.597,98 12.760,33 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació  Codi XGL  
Import 

concedit 
(EUR) 

 Import 
revocació 

(EUR) 

Op. Compt. 
d'ajustament de 
valor negatiu, si 

escau 

Aplicació 
pressupostària  

Ajuntament 
d'Arenys de 

Munt 
P0800700G 

Millora del camí 
de Canet, Camí 
del Corral, Camí 

del Pollastre i 
Camí del Remei 

16/X/230348 38.627,17 38.627,17 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Balsareny 

P0801800D 

ARRANJAMENT 
DEL CAMI 

LOCAL DEL PLA 
DE VILAMAJOR 

ENTRE BP-4313 I 
LA BV-4401 I LA 

RABEIA 

16/X/230504 46.283,24 1.517,55 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Carme 

P0804700C 

ESECUCIÓ 
MATERIAL 

D'UNA PASSERA 
PEL CAMÍ DE LA 

RIERA DE 
CARME 

16/X/230372 46.839,02 8.295,67 2103901063 G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Cervelló 

P0806700A 

TREBALLS DE 
MILLORA DE 

VARIS CAMINS 
DEL MUNICIPI 
DE CERVELLÓ 

16/X/230478 45.177,85 45.177,85 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Collbató 

P0806800I 

Actuacions de 
manteniment i 

millora als camins 
de Collbató 

16/X/230481 43.715,00 43.715,00 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Gavà 

P0808800G 

Programa 
complementari de 
millora de camins 
municipals a Gavà 

16/X/230275 45.569,17 45.569,17 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Guardiola de 

Berguedà 
P0809800F 

ARRANJAMENT I 
MILLORA DE 
DIVERSOS 

CAMINS 
PÚBLICS AL 
MUNICIPI DE 

GUARDIOLA DE 
BERGUEDÀ 

16/X/230349 46.913,57 10.237,23 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Martorell 

P0811300C 

Adequació dels 
camins del 

repetidor i del 
canal Sedó 

16/X/230468 5.868,03 5.765,18 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Matadepera 

P0811900J 
Millora de camins 
de Matadepera 

16/X/230442 33.906,95 33.906,95 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació  Codi XGL  
Import 

concedit 
(EUR) 

 Import 
revocació 

(EUR) 

Op. Compt. 
d'ajustament de 
valor negatiu, si 

escau 

Aplicació 
pressupostària  

Ajuntament de 
Monistrol de 

Calders 
P0812700C 

Arranjament de 
dos camins de 
Monistrol de 

Calders 

16/X/230436 45.373,51 45.373,51 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

P0812600E 
Arranjament del 

ferm del Camí del 
Riu 

16/X/230439 25.965,99 25.965,99 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 
P0813500F 

Condicionament i 
millora de camins 

municipals 
16/X/230491 47.058,74 47.058,74 

Saldo no 
incorporat al 

pressupost 2021 
G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Montseny 

P0813600D 

Millores a camins 
locals d'ús públic 
del municipi de 

Montseny 

16/X/230435 46.623,23 0,28 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Pallejà 

P0815600B 

Arranjament i 
millora del camí 

del Forn de 
Pallejà 

16/X/230418 43.858,70 43.858,70 2103901062 G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Parets del Vallès 

P0815800H 

Programa 
complementari de 
millora de camins 

municipals 

16/X/230417 43.953,37 3.602,18 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Sabadell 

P0818600I 

Millora i 
condicionament 

de trams de 
camins (Camí vell 
de Polinyà i Camí 
de Serra Barona) 

16/X/230273 44.199,53 6.064,70 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

P0820100F 
Millora de camins 
municipals a Sant 

Celoni 
16/X/230279 47.942,38 6.989,93 

Saldo no 
incorporat al 

pressupost 2021 
G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

P0820700C 
Reparacions al 
Camí del Maset  

16/X/230465 45.491,08 42,32 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 
P0820800A 

Arranjament del 
camí 

d'interconnexió de 
les urbanitzacions 
de La Conreria i 
Mas Llombart 

16/X/230327 47.380,64 47.380,64 2103901064 G/50100/45302/76261 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació  Codi XGL  
Import 

concedit 
(EUR) 

 Import 
revocació 

(EUR) 

Op. Compt. 
d'ajustament de 
valor negatiu, si 

escau 

Aplicació 
pressupostària  

Ajuntament de 
Sant Quintí de 

Mediona 
P0823600B 

ADEQUACIÓ I 
MILLORA 
CAMINS 

MUNICIPALS DE 
SANT QUINTÍ DE 

MEDIONA 

16/X/230295 46.743,15 33.980,07 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Tavertet 

P0828000J 

Reparació i 
millora de la xarxa 
de camins públics 

en sòl no 
urbanitzable al 

municipi de 
Tavertet 

16/X/230302 45.764,84 0,20 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

     506.245,34   
 
 
Quart. REDUIR en noranta-nou mil cinc-cents trenta-cinc euros i un cèntim (99.535,01 
euros) la despesa autoritzada i disposada a càrrec de l’aplicació G/50100/45302/76261 
del vigent pressupost corporatiu. 
 
Cinquè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a 
sistema nacional de publicitat de subvencions, i al Registre de subvencions i ajuts de 
Catalunya (RAISC). 
 
Sisè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 35.4 del règim del 
Programa complementari de millora de camins municipals, la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona del present acte substitueix la notificació i produeix 
els mateixos efectes, en aplicació de l’article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Regim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, en tractar-se d’actes integrants d’un 
procediment de concurrència competitiva. 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2016/0005360
Codi XGL

Promotor

Tramitador Dir. Serveis de Cooperació Local

Codi classificació

Dir. Serveis de Cooperació Local

X0203SE24 Suport a les obres i equipaments econòmic

Títol Dictamen d'aprovació de la liquidació definitiva dels ajuts del Programa
complementari de millora de camins municipals del Pla Xarxa de Governs
Locals 2016-2019 amb termini de justificació fins el 15 de novembre de 2020 i
fins el 31 de desembre de 2020, per un import de 506.245,34 euros

Objecte Aprovar la liquidació definitiva dels ajuts del Programa complementari de
millora de camins municipals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019
amb termini de justificació fins el 15 de novembre de 2020 i fins el 31 de
desembre de 2020, per un import de 506.245,34 euros

Destinataris - CIF/DNI AJ. BALSARENY - P0801800D
AJ. CARME - P0804700C
AJ. SANT CELONI - P0820100F
AJ. SANT FOST DE CAMPSENTELLES - P0820800A
AJ. SANT QUINTI DE MEDIONA - P0823600B
AJ. SENTMENAT - P0826700G
AJ. TAVERTET - P0828000J
AJ. PALLEJA - P0815600B
AJ. SANT ESTEVE SESROVIRES - P0820700C
AJ. ALELLA - P0800300F
AJ. ARENYS DE MUNT - P0800700G
AJ. AIGUAFREDA - P0801400C
AJ. CERVELLO - P0806700A
AJ. COLLBATO - P0806800I
AJ. GAVA - P0808800G
AJ. GUARDIOLA DE BERGUEDA - P0809800F
AJ. MARTORELL - P0811300C
AJ. MATADEPERA - P0811900J
AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT - P0812600E
AJ. MONISTROL DE CALDERS - P0812700C
AJ. MONTORNES DEL VALLES - P0813500F
AJ. MONTSENY - P0813600D
AJ. PARETS DEL VALLES - P0815800H
AJ. SABADELL - P0818600I

Op. Comptable -

Altres serveis CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Ser. Jurídico-Administratiu
Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Of. Tèc. de Planif.i Actuació Infraestr.

Ref. Interna JLC 33535

Acte de referència D 14567/2019
D 11592/2019
AJG 567/2016
D 12705/2020
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AJG 335/2020
AJG 229/2016
D 6979/2021

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT) Proposa 30/09/2021, 13:59

Coordinador/a matèria CPISR-1 C Marina Espinosa De
Castro

Proposa 30/09/2021, 17:01

Intervenció General Josep Abella Albiñana (SIG) Informat de
conformitat (f.l.p.)

01/10/2021, 12:48

Diputada adjunta de
Presidència (p.d.s.)

Maria Del Pilar Diaz Romero (SIG) Proposa la
Presidència; signa per
delegació (Decret
8966/2019, de 23 de
juliol)

04/10/2021, 18:41

Secretària General Petra Mahillo Garcia (SIG) Dona fe de l'aprovació
de l'acord

14/10/2021, 16:34
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